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SPRAWOZDANIE 

 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
na lata 2009-2011 

 Gminy Rawa Mazowiecka za rok 2011 
 
          Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe  
w naszym kraju oraz psychospołeczne skutki skupione wokół tego stają się coraz 
bardziej widoczne.  Problem ten dotyczy coraz młodszej  grupy wiekowej. Używanie 
środków psychoaktywnych współegzystuje z  zachowaniami zagrażającymi zdrowiu i 
życiu, destrukcyjnymi, i przestało dotyczyć środowisk głęboko patologicznych, i 
dużych skupisk miejskich. Migracje wewnątrz kraju i czasowe przemieszczanie się 
obywateli a także coraz większy dostęp do  wytworów techniki wpływa na dostępność 
środków psychoaktywnych w małych środowiskach. Problem ten dotyczy również  
naszej gminy, chociaż jego nasilenie nie jest dokładnie znane, gdyż nigdzie nie istnieje 
statystyka, która obejmowała by tylko mieszkańców gminy Rawa Mazowiecka. 
           Z  informacji uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji  w Rawie 
Mazowieckiej wynika, że w  roku 2011 na terenie jej działania  odnotowano 77 
przestępstw z ustawy z dnia 2005.07.29 o przeciwdziałaniu narkomanii, popełnionych 
przez 34 sprawców z czego 12 popełniły 3osoby nieletnie( do 17 r.ż.)  
Większość przestęp popełniono z art.62 w/w. ustawy, który mówi o posiadaniu 
środków odurzających lub substancji psychoaktywnych. 
Komenda Powiatowa nie prowadzi odrębnej statystyki dla poszczególnych gmin, 
dlatego trudno powiedzieć jaki odsetek przestępstw popełniony został przez naszych 
mieszkańców. Przerażający jest jednak fakt, że coraz bardziej obniża się wiek 
sprawców popełnianych przestępstw. 
       Na terenie powiatu rawskiego nie funkcjonuje żadna wyspecjalizowana placówka 
lecznictwa, której zadaniem było by pomaganie w jakiejkolwiek formie osobom 
używającym, nadużywającym czy też eksperymentującym ze środkami 
psychoaktywnymi. Poradnia Uzależnień funkcjonująca przy Przychodni Rejonowo 
Specjalistycznej przy ul. Niepodległości 8 nie posiada osoby, której kwalifikacje 
pozwalały by na prace z taką grupą pacjentów. Osoby te odsyłane są  do Łodzi, 
ewentualnie Piotrkowa Trybunalskiego czy Tomaszowa Mazowieckiego. Również  
w tym wypadku trudno ustalić jaki procent osób kierowanych do Łódzkich placówek 
to mieszkańcy gminy. 
        W roku 2011 do Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
nie zgłosiła się żadna osoba ani członek rodziny osoby, w związku z podejrzeniem  o 
zażywanie narkotyków. 
       Działania realizowane w 2011r. w ramach programu, były działaniami 
profilaktyki pierwszorzędowej adresowanymi do grupy niskiego ryzyka. Profilaktyka 
pierwszorzędowa ma dwa podstawowe cele, promocje zdrowego stylu życia, a przez 
to zmniejszenie zachowań ryzykownych. 
        Dzieci ze szkół z terenu Gminy Rawa Mazowiecka  uczestniczyły w dwu  
spektaklach o charakterze profilaktycznym, które były realizowane w Miejskim Domu 



Kultury w Rawie Mazowieckiej. Odbiorcami spektakli były dzieci młodsze. Dotyczyły 
one zdrowego trybu życia, zachowania w sytuacjach niebezpiecznych, sposobu 
spędzania czasu wolnego a także w delikatny sposób poruszały zagadnienia środków 
uzależniających. Koszt   to 2.040.00 zł. 
Dla uczniów Gimnazjów w ZSO Boguszycach i ZSO w Kurzeszynie zakupiono 
program profilaktyczno-terapeutyczny z prelekcją z zakresu przeciwdziałania 
narkomanii pt.,, Przepraszam cię mamo” i program ,, Być sobą”, również z prelekcją 
dla uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie dotykający tych samych 
zagadnień. Za realizację  tego zadania we wszystkich szkołach zapłacono 1.036.00zł. 
W szkołach na terenie gminy realizowane są szkolne programy profilaktyczne 
stworzone i modyfikowane według potrzeb każdej ze szkół. Elementem tych 
programów są zagadnienia związane z narkotykami i wszelkiego rodzaju używkami. 
W  każdej ze szkół na część etatu zatrudnieni są psychologowie i pedagodzy . Służą 
oni pomocą nauczycielom w realizacji w/w. programów a także podejmują 
samodzielne działania adresowane do uczniów i rodziców. Głownie na ich potrzeby  
w celach  informacyjno-edukacyjnych zakupiono pakiet materiałów multimedialnych 
na temat profilaktyki uzależnień za kwotę 289.00zł. 
    W roku 2008 na polskiej scenie narkotykowej pojawiły się nowe substancję 
psychoaktywne, które były sprzedawane w sieci wyspecjalizowanych sklepów  oraz  
w Internecie. Nowe substancje pozyskały  nazwane od pierwszej dużej sieci  sklepów   
,, Dopalacze” rozprowadzających te substancje. W roku 2011 sklepy te nie istniały już 
gdyż zostały zdelegalizowane, jednak dopalacze nadal były dostępne  na tzw. 
Czarnym rynku i w ,, podziemiu”. Rok wcześniej tj. w 2010 zakupiono materiały 
informacyjne dla rodziców i realizację spotkań w szkołach dotyczącą tematu 
dopalaczy i środków uzależniających. W roku 2011 zakupiono prezentacje na płycie 
CD na temat dopalaczy. 
W sumie na  przeciwdziałanie narkomanii  wydano 3 .529,78 zł. 
 
        Część zadań realizowanych w ramach środków i programu profilaktyki, 
 i rozwiązywania problemów alkoholowych zawiera w sobie elementy 
przeciwdziałania innym uzależnieniom w tym narkomanii. Działaniami tymi są: 
-I)kolonie- wypoczynek letni dla dzieci z terenu gminy z rodzin niewydolnych 
wychowawczo objętych pomocą GOPS, z których w znaczącej mierze  przynajmniej 
jeden rodzic objęty był postępowaniem komisji.  W 2011r. dzieci wyjechały na 
kolonie do Chłapowa. W trakcie turnusu realizowane był program socjoterapeutyczny. 
 Z wypoczynku skorzystało 20 dzieci. 
-II) świetlice opiekuńczo-wychowawcze z programem profilaktycznym funkcjonujące 
przy szkołach w Pukininie, Starej Wojskiej, Kurzeszynie, , Konopnicy i Boguszycach 
a także świetlica w budynku po szkole w Kaleniu. W Plan Pracy napisany przez osoby 
prowadzące wprowadzane są, w miarę potrzeb każdej ze świetlic, elementy 
przeciwdziałania narkomani i szkodliwości zażywania środków uzależniających. 
Wydaje się, że najsłuszniejszymi działaniami podejmowanymi przez samorząd są 
akcje edukacyjne i informacyjne, których adresatami są różne grupy wiekowe, przy 
czym uzasadnione jest wkraczanie z nimi systematycznie już od najwcześniejszych lat 
szkolnych. 
 


